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MOWA.
...W znkan Ojczyzn nasz cios ugodzi

straszny.

Z szeregu yjcych Jej synów uiby najwi-
kszy, najpierwszy, najlepszy.

Zgaso to wiato, co lao jasno promien-

n na wielk przeszo nasz; zastygo to serce

szlachetne, co pomienn Ojczyzny mioci pod-

sycao wiar w przyszo narodu, rozpadao na-

sze nadzieje.

Opady na zawsze ramiona mocarnego ora-

cza, co niestrudzenie uprawia wielkich przod-

ków spucizn; zaskrzepa rka czcigodnego
siewcy, co w zagon ojczysty rzuca obficie naj-

dorodniejsze tylko i najzdrowsze ziarno.

Z caej ziemi polskiej, dzi ziemi wdowiej,
ziemi sierocej, wydoby si jeden jeszcze wielki

jk, jk aoci, i odbi si -bolenem echem wsz-
dzie, gdzie bij polskie serca, wszdzie, gdzie lu-

dzie mówi po polsku.

!d morza do morza — ze szczytów odwie-
cznych wity, wyniosych katedralnych wie-

yc, ze starych kolegiat, opactw i klasztorów,
ze skromnych dzwonnic wiejskich kocióków,
z ubogich kaplic przydronych, ze wszystkich
domów Boych, niezniszczonych rk okrutnego
wroga, ozway si ponure, aobne dzwony. Lud
nasz ukochany, wieniacy, robotnicy, mieszcza-
nie, rzemielnicy, naród polski cay zbiedzony,
zgodniay, wychudy, cinie si z pokor przed



otarze i niema bodaj ani jednego polskiego
ksidza, któremuby zy nie spyway z oczu,

któremuby nie dray ze wzruszenia usta, gdy
mówi do wiernych strapionych: za dusz . p.

Henryka Sienkiewicza zmówcie pobonie Zdro-
wa Marya.

Bo Henryk Sienkiewicz nie yje! mier
okrutna, która od lat dwóch z okadem najza-

wziciej biedn Polsk kosi, mier nieubagana
zabraa nam ziemsk powok jednego z naszych
niemiertelnych.

I staa si pustka! Pustka okropna. . .

Wielkim, zaprawd, musia by czowiek,
którego zgon tak pozostawi pustk. Wielkim
musia by czowiek, skoro kraj nasz cay poto-

pem krwi i ez zalany, skoro naród cay z Krzy-
aków winy ogniem i mieczem tpiony tak bo-
lenie odczuwa jego strat, tak gbok i serde-

czna cze mu skada.

Czeme by ten czowiek? czeme by ten

syn ukochany, po którym Ojczyzna zbolaa tak

gorzko dzi pacze? Azali by on wielkim kró-

lem, wodzem zwyciskim, wysokim kocioa
dostojnikiem, mem stanu potnym?

Nie by on królem, a jednak od dawna w
kraju i za krajem swoi i obcy patrzyli na niego

jak na najpierwszego z Polaków. Nie by on
królem, a jednak mia w sobie powag, godno
i majestat icie królewski. Cicho i niespostrzee-

nie dostay mu si bero i korona i nad sercami

naszemi niepodzielna wadza.

Nie by on wodzem, a jednak szed za nim
naród z ufnoci i ukochania posuszestwem.

Nie by on wysokim kocioa dostojnikiem,

a jednak kapastwo polskie widziao w nim
o



wiary stranika, kocioa obroc i walecznego
szermierza chrzecijastwa.

Nie by on mem stanu, a jednak wszyscy
politycy polscy przed jego mdroci, przed jego

rozwag, przed jego zdaniem, kornie schylali

czoa.

Bo on by, jako ten sup ognisty wskazujcy
w ciemnociach niewoli praw i prost dla naro-

du drog; bo on by, jako- ten deszcz wiosenny,
uyniajcy nasz rodzim ziemi ; bo on by na-

rzdziem Boem, powoanem przez Stwórc do
spenienia Jego Wszechmocnej wzgldem Pola-
ków woli i t wol speni uczciwie, uroczycie,
wiecie — za pomoc sowa.

Na pocztku byo sowo.

A jako ibyo w przededniu wszechwiata, tak

byo i o wicie narodów.

Sowo byo, jest i bdzie od Boga.

Przez sowo naród powstaje do ycia, przez

sowo budzi si on do wiary, przez sowo utrwala
swój byt, swe istnienie. Sowo narodu jest od
Boga. . . Wy bracia moi, wy pielgrzymi polscy,

powiedzcie wszystkim, którzy Polakami si mia-
nujc, polskiego unikaj sowa i obcem najch-
tniej si posuguj, powiedzcie im, i grzesz
ciko przeciw Bogu i narodowi, albowiem ur-
gaj niezliczonym przodków pokoleniom i Bo-
skie gwac prawo. Im mniej sowa polskiego w
ich ustach, tern mniej Polski w ich sercach. So-
wo obce, 'bardziej ni przestrze dzieli od ojczy-

stej ziemi; sowo obce bardziej ni morze g-
bokie, oddala od rodzinnych wiosek i od rodzi-

cielskich grobów.

Sowo polskie jest wite, dlatego podobao
si Bogu uczyni Henryka Sienkiewicza pot-
nym sowa polskiego wadc. I da On jego so-



wu moc i bogactwo przedziwne. Da mu wie-o wiosennego kwiecia, trwao spiu, czy-

sto dyamentu; da mu si gromu, barwno
tczy i blask gwiadzisty. A napoiwszy serce

tego wybraca swego mioci Ojczyzny niewy-
czerpan, niezmiern, wla w jego dusz jasno
soneczn i ku pokrzepieniu serc, ku uzdrowie-
niu dusz zatrutych niedol i niewol, kaza mu,
gdy nadesza pora, gosi i objawia sowo pol-

skie. Bo wielkim ludziom do wielkich czynów i

na wielkie dziea zawsze zegar Boga wybija go-
dziny.

Kiedy po upadku Napoleona zalegy Polsk
ciemnoci, kiedy na tym samym skrawku Ojczy-
zny, który nam i to nie w caoci, dzi obiecuj,

kiedy w tej czstce dawnej Rzeczypospolitej za-

przysione a wiaroomnie gwracone wolnoci,
zakoczyy si ostatni, sawn a nieszczliw,
o niepodlego nasz wojn, wtedy na obcej

ziemi, na wygnaniu, zajania wysoki, czysty,

promienny, królewski duch Adama Mickiewicza
i od niego za ask Bo przyszy niemiertelne
wskazania.

Przy nim stanli : proroczy, wzniosy, przed-

chrzecijaski Krasiski; czarodziejski, wynio-
sy, wspaniay Sowacki, a o'bok nich Szopen,

narodu polskiego niemiertelny piewca — oni

to, ci czterej gównie, zbudowali t duchow
Polsk, z którejmy powstali wszyscy, w której

do dzi dnia yjemy.

Lecz bya chwila, kiedy nad t budow czar-

ne zawisy chmury, kiedy w ni gromy wali za-

czy, kiedy si zdawao, e si zachwieje w
swych podstawach.

Po bohaterskiem a tragicznem powstaniu

styczniowem, po nadspodziewanym, a sromo-
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tnym przez Prusaków Francyi pogromie — na
wielkich anach zawiedzionych polskich nadziei

zazieleniao od piounu, zazieleniao od chwa-
stów zwtpienia.

Lud nasz si mnoy, rozrasta, ogromnia,
lecz duch si rozprasza, sabn, upada. Szerzy-

a si niewiara, a z ni martwota. Zraniony orze
biay na swem polu krwawem, lea bezwadny.
le si dziao

!

le si dziao wszdzie, ale najgorzej tam,

gdzie staa moja kolebka, gdzie spoczy ojców
moich koci — tam pod zaborem moskiewskim.
Tam znosilimy nietylko niewol i niedol. Tam
kazano nam znosi wszystkie cierpienia i bóle,

wszystkie upokorzenia i ponienia, jakie tylko

znosi musi ustrój wyszy, ujarzmiony, podbity

przez ustrój niszy. Tam rzdzio bezprawie.

Tam wci postpowano tak, jak przed dwoma
laty postpiono w Galicyi w zwyciskiem upo-
jeniu. . .

Ludzi uczciwych zoono z urzdów, pozba-
wiono chleba, wraz z rodzinami wyrzucono' na
bruk. Zamknito Szko Gówn, zamknito
wszystkie polskie szkoy — nahajk, bagnetem,
armat nawet, usiowano nawraca »lud nasz na
prawosawn wiar. Na dawnych ziemiach Rze-
czypospolitej usunito sowo polskie, nie tylko

ze szkoy, z sdu, z urzdu, ale i z zebra publi-

cznych — ze sklepów, z ulicy i jedynie dziki
stanowczemu, a patryotycznemu oporowi nasze-

go zacnego duchowiestwa ostao si ono w do-

mach Boych. .Za szerzenie tego sowa, za nau-
czanie polskiego pacierza karano bez sdu grzy-

wnami, wizieniem, Syfoery. Truchleli ludzie.

Najlkliwsi, zwaszcza na kresach, niemiao je-

no przyznawali si do polskoci. Nie jeden mó-
wi: jam jest katolik, alem tutejszy.
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A gdy z jednej strony przez wrogie ksiki
i podrczniki szkolne plugawice ca przeszo
nasz, sczya si trucizna w modociane dusze,
— z drugiej zjawili si na widowni, nowej nauki
rzecznicy, nowej rzekomo wiary kaznodzieje. U-
cinionym, skrzywdzonym, wydziedziczonym,
przeladowanym, wizionym, drczonym po-

czli oni prawi o 'braterstwie narodów, o solidar-

noci ludzkiej, o sprawiedliwoci spoecznej, o

powszechnym pokoju, o nowych porzdkach, o

dobrobycie, za cen wyrzeczenia si ideaów na-

rodowych przyrzekali uroczycie niebo na ziemi,

niezamcone szczcie doczesne. dna wieo-
ci, dna nowych hase modzie, uwierzya fa-
szywym prdom i rzucia si tumnie, by pi z za-

trutego róda, pi akomie, namitnie. . . Starsi

omdlewali, lub drzemali bezradnie.

Wtedy to wanie, za wol Boga, powsta,
zajania wielki duch Sienkiewicza. Nad mo-
dziey:

. . . Marzeniem namitnem
Stan jak lilia' biaa
Nad ródem mtnem. .

.

Zrozumiawszy, i
Narodu duch zatruty,

To dopiero bó'lów ból . . .

chocia cae serce jego woao:
Smutno mi Boe !

—
on nie zaama rk swych rozpacznie, jeno ol-

brzymiego j si dziea.

I oto z Boskiego natchnienia powstaa na-

rodu naszego epopea ; z napicia, wielkiego umy-
su i serca zrodzia si niezrównana trylogia, a

za ni Krzyacy; z wezbranej mioci piersi

wydobya si, zabrzmiaa, zagrzmiaa pie kró-

lewska, ogromnie przedziwna, przepotna —
pie, co podniosa z grobu umarych; obudzia
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ywych a upionych, pokrzepia ywych a osa-

bych — uzdrowia ywych a zakaonych.

Od Kaszubskiego w bursztyn bogatego wy-
brzea — od Elblga, Pucka, Gdaska, Koo-
brzega— od Kwidzynia, Chemna, Eku, Olszty-

na, po przez Mazurskie jeziora, po przez prasta-

re Gopo i sdziw Kruszwic, rodu naszego ko-

lebk, po przez odwieczne lzkie Piastów siedzi-

by, ku wirchom tatrzaskim i Karpatów stokom
poudniowym; od Tyly, Memla, Pogi, Kowna
i Wilna naszego, po przez Ostrok i Biaowie-
z'k Puszcz, po przez litewskie niedostpne
knieje — po przez Piskie bota i moczary, po

przez woyskie any, zacianki i dwory, po

przez podolskie pagórki i jary, folwarki i futory,

przez stepy Ukrainy, ku Dniepra brzegom, ku
Dniestra ujciu, cay ogrom w dawnej, wspania-

ej Rzeczypospolitej — zadrga jednem ywio-
owem drgnieniem. — Tam, gdzie ongi rozlega
si chrzst rycerskich zbroi, ttent hussarskich

koni, tam gdzie niegdy wistay starowieckie

uczników strzay, huczay strzelby i rusznice,

grzmiay modzierze i armaty — tam, gdzie po
sawnych zwycistwach i chlubnych porakach
nastaa bya cmentarna cisza—naraz w potnym
dusz polskich wstrzsnieniu ozwao si nowe
polskie ycie, raniej zabiy wszystkie polskie

serca. Wszdzie, gdziekolwiek bd w wielkich

skupieniach — bd kpami rozsiani Polacy
cierpi i yj — wszdzie tej pieni Wszechpol-
skiej z radosnym wysuchano zachwytem. Ka-
dy, czy to monego pana spadkobierca, czy
walecznego rycerza praszczur, czy ubogiego kre-

sowego osadnika potomek, kady przejrza si
w tej pieni jak w zwierciadle, bo odczu w niej

wasnej krwi krenie, wasnego serca bicie, bo
usysza wasnej duszy gos... Kady poczu

11



sic dumnym ze swych przodków, szczliwym
ze swej do polskiego narodu przynalenoci.

I staa si jasno wielka, bo oto pokrzepiy
si serca, uzdrowiy dusze, bo modzie wrócia
tumnie pod sztandar narodowy, bo w radosnem
wzruszeniu objawia si jedno polska.

Za ten ratunek narodu w potrzebie, za to

serc pokrzepienie, za to dusz polskich uzdrowie-
nie — za t jedno polsk, cze Mu i chwaa!

Prawy, a wadny trzech niemiertelnych
wieszczów spadkobierca, Sienkiewicz by pierw-

szym wielkim poet polskim, który do ludu — o

ludzie, jego wasn przemówi poniekd mow.
Tamci mieszkali za krajem — nie yli z ludem,
jeno go przeczuwali, pisali przewanie wierszo-

wana mowa, przemawiali z niebotycznych wy-
yn do gór, pagórków, do drzew wierzchokó\y.
Sienkiewicz y gównie w kraju, obcowa z lu-

dem, zna go doskonale, zna cae bogactwo i

gboko jego duszy. On przemawia proz, a

jego sowo szo wszdzie. Ono sigao wysokich
szczytów, rozbrzmiewao po dolinach, ponad
kosami zbó, ponad trawami k, przebiegao
przez sady i gaje, przenikao w gb lasów i bo-

rów, trafiao wszdzie, do paaców monych, do

mieszczaskich domów, do wiejskich dworów,
do warsztatów, fabryk— do skromnych zacian-
ków, pod pokorn wieniacz strzech.

Dla maluczkich, ubogich, dla pokrzywdzo-
nych, wydziedziczonych, mia on najtkliwsze

wspóczucie. Od pierwszej chwili swej dziaalno-

ci pisarskiej, w krótkich nowelkach, barwnych
obrazach, w mistrzowskich szkicach, przedsta-

wia on zawsze chopka polskiego ze wzruszaj-
c czuoci i umiowaniem. On kocha ludzi.

Dla wszystkich mia mio bratersk, ojcowsk
wyrozumiao i chrzecijaskie sowo przeba-
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czenia. On kocha wiar ojców naszych. Ktoby
o tern wtpi, niech raz jeszcze przeczyta Quo
Vadis, Obron Czstochowy, lub opis mierci
Longina Podbipity. Lub niech posucha tej oto

modlitwy, na której si kocz urywki z Pami-
tnika Alexego Zdanoborskiego:

wity Boe, wity Mocny, wity a Nie-

miertelny bd pochwalony w dzieach Twoich.
Kdy oczy moje zami zalane obróc tam Ci wi-

dz, a kdy Ci widz, tam Ci wyznawani. Ty
na firmamencie ognie niebieskie zawieci — Ty
socu, z mórz wstawa kac, dzie na górach
i dolinach czynisz. Na chwa Twoj bory szu-

mi i trzody po polach dzwoni; na chwa Two-
j wojska po stepach ze reniem jed i wszel-

ka ziemska rzeczpospolita cze Ci oddawa. A
ie mnie sug Twego opuci i szczcia mnie
pozbawi i w tern bd pochwalony. Na wojnach
zbieg wiek ywota mego i w trudzie pobielay
mi wosy. Tam Panie, gdzie dziaa ogniem pie-
way majestat Twój, a w 'dymach grzmiao imi
Twoje, tam byem. I na Multanaeh i na Inflan-

tach pyna krew moja i dzi jestem stary i

przygase renice ku ziemi si ju zwracaj, a

ciao wiecznego spoczynku pragnie. Nie ziem-

skie dobra, nie bogactwa, honory i godnoci na
tamten wiat ze sob ponios, bom oto ubogi jest

jak byem. Ale Ci Panie tarcz moj poka i po-

wiem : "Patrz — nie splamiona, to jedno krwi
moj. Imi-m nie skalane przechowa, ducha-m
nie podda — gnc si z bólu — przeciem si nie

zama''.

Komu z natchnionej duszy takie wydostay
si sowa, temu wiato wiekuista bdzie wie-
cia na wieki wieków. Od nas Mu si naley
cze i chwaa.

Henryk Sienkiewicz urodzi si w roku rzezi

galicyjskiej, a wic wród krwi potoku, umar
13



podczas najwikszego w dziejach, polskiej krwi
rozlewu. Umar na tej samej gocinnej Szwaj-
carów ziemi, na której przed 99 laty Tadeusz
Kociuszko dokona przesawnego ywota. Woj-
na, troska i ból nad losami narodu zmogy Jego
wyjtkowe siy. Zapowied nowych ofiar, no-

wych nieszcz i klsk, przyspieszya nie-

wtpliwie Jego zgon. Oczy dostojnego twór-
cy Bartka Zwycizcy, tego Bartka, któremu
grano "Jeszcze nie zgina", któremu kazano
zwycia Francuzów, by go póniej wygna z

rodzinnej ziemi, — oczy Sienkiewicza ujrzay
naraz setki, tysice, setki tysicy takich Bart-

ków, pdzonych na walk za cudz spraw, by
ich spotkaa taka sama zapata, i te oczy pikne
zamkny si na zawsze.

Umar jako y karmic akncych. Przez
lat blizko 50 ywi on naród swojem polskiem
sowem, przez ostatnie dwa lata chlebem pol-

skim, bo od Was gównie dostarczanym, karmi
on wdowy i sieroty.

Za to narodu ywicielstwo, za to wdów pol-

skich i sierot karmienie, cze Mu i chwaa i

przyszych pokole nieskoczona wdziczno!
Ale ja nie chc, bycie na mnie patrzyli jak

na paczc wierzb przydron, co szumi ao-
nie nad naszemi stroskanemi gowy. Cho dry
gos mój, ja pragn, bycie w tym gosie syszeli

do czynu pobudk. My yjemy w tych czasach,

gdzie nie pora na al, gdzie potrzeba uderzy w
t strun drug, o której mówi Krasiski: —
"w czynu stal". Mymy nie pszczoy miodono-
ne, mikkie, które padaj martwe, gdy ginie ich

matka - 'królowa. Spoeczestwa ludzkie s ra-

czej jako te republikaskie mrówki pracowite,

skrztne, cierpliwe, wytrwae, niezwycione,
które choby deptane, gniecione stop przecho-

dnia, wci krocz naprzód drog przeznaczenia
14



i wznosz swój kopiec. Jeeli nam ka — do-

bdimy z kryjówek ziarnka kadzida i zómy
je na chwa zmarego, narodowi na poytek —
lecz kroczmy naprzód — wytrwMe, odwanie,
wznosi nasz kopiec coraz wyej, coraz wyej.
Budujmy pomnik, ten pomnik ywy — budujmy
pomnik, ten pomnik wielki, godny wielkiego mi-

strza sowa polskiego, godny Jego niemiertel-

nych poprzedników. Budujmy Ojczyzn, 'niepod-

leg— ca—woln po wszystkie czasy ! A gdy
ona powstanie, oyje i ludzko ca olni swym
blaskiem — wtedy wród Niej jak wród aureoli

imi Henryka Sienkiewicza obok najwikszych
i najzasueszych, wiecznie janie bdzie.

Chicago, 27-go Listopada, 1916 roku.
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